
Lys opp ditt utendørsliv
Dette uttaket for utendørs strømforsyning er veldig enkelt å

installere. Det gir hele hagen din strøm, slik at du kan nyte

uteområde ditt uten begrensninger.

Laget til bruk i hagen din

• IP44 – værbestandig

• Trygg og enkel montering

• Få ekstra strømforsyning til hagen din

Strømforsyning

myGarden

Rock sidejording

rustfritt stål
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Høydepunkter
IP44 – værbestandig

Denne utendørskontakten fra Philips er
spesielt designet for utendørsmiljøer.
Den har blitt grundig testet for å sikre
at den er vanntett. IP-nivået angis med
to siffer. Det første henviser til
beskyttelsesnivået mot støv og den
andre mot vann. Denne
utendørskontakten har IP44, som betyr

at den er beskyttet mot vannsprut.
Dette produktet er valig og ideelt for
utendørs bruk.

Trygg og enkel montering

Denne Philips innfellbare
utendørskontakten er utformet for en
brukervennlig montering. Du får klar
veiledning om hvor du kan montere
produktet, og relevant informasjon om
IP-vurdering når det gjelder
vanntetthet.

Ekstra strømforsyning

Ved hjelp av denne seperate
innfellbare strømforsyningen får du
mer strøm til hagen din.

Spesifikasjoner
Design og utseende

• Farge: rustfritt stål

• Materiale: rustfritt stål

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

• Sikret mot vind og vær: Ja

Hageområde

• Hageområde: Bakgården, Gårdsplass

Diverse

• Spesielt designet for: Hage og
terrasse

• Stil: Moderne

• Type: Strømforsyning

Mål og vekt på produktet

• Høyde: 23 cm

• Lengde: 7,0 cm

• Nettovekt: 0,937 kg

• Bredde: 7,0 cm

Service

• Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

• Strømnett: 50–60 Hz

• LED: Nei

• IP-klasse: IP44

• Beskyttelsesklasse: I – jordet

Emballasjemål og vekt

• EAN/UPC – produkt: 8718291455394

• Nettovekt: 0,937 kg

• Bruttovekt: 1,046 kg

• Høyde: 24,500 cm

• Lengde: 7,900 cm

• Bredde: 9,700 cm

• Materialnummer (12NC):
915004203801
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